VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 68. SCHŮZI RADY MĚSTA
DOBRUŠKY KONANÉ DNE 23.03.2016
(upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

1. Rada města Dobrušky schvaluje program schůze a provedla kontrolu plnění úkolů
vyplývajících z dříve přijatých usnesení rady města.
2. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 2/2016 dle
předloženého návrhu.
3. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720894000
s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8,
Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika, IČ 47116617, v přiloženém znění,
kterým se aktualizuje hodnota pojištěného majetku po provedených technických
zhodnoceních budov a dalších pohybech majetku v roce 2015 a připojišťuje se nově
vypůjčený majetek.
4. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o dotaci v roce 2016 vypsané společností
Škoda auto a.s., IČ 00177041, se sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá
Boleslav s názvem „Tady jsem doma“ – projekt „Záchrana kulturního a přírodního
dědictví regionu“ na provedení kompletních restaurátorských a pozlacovačských prací
v navrženém rozsahu a ceně na sousoší s křížem (Kalvárii) v Domašíně (části obce
Dobruška) na návsi na pozemku parc. č. 1102 v k.ú. Domašín u Dobrušky v ceně
195.000 Kč (zhotovitel není plátce DPH).
5. Rada města Dobrušky byla seznámena se zápisem z 1. schůzky komise památkové péče
ze dne 14.03.2016 k programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na rok 2016 včetně Usnesení komise památkové péče.
6. Rada města Dobrušky:
I) schvaluje zařazení projektu „Oprava fasády a nátěr lodi kostela sv. Václava
v Dobrušce“, dle vyplněného souhrnného přehledu s povinnými přílohami k obnově
kulturní památky objektu kostela sv. Václava v Dobrušce v rozsahu celkových nákladů
(499.152 Kč) a spoluúčasti vlastníka (200.152 Kč), do Programu regenerace městských
památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle Usnesení
vlády č. 209/92 na rok 2016 – pro Městskou památkovou zónu Dobruška a v rozsahu
prací uvedených v souhrnném přehledu na rok 2016.
II) schvaluje podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí účelové dotace ve
výši 200.000 Kč v Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a
městských památkových zón (MPZ) ČR.
III) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky schválit vyčlenění částky 99.000 Kč ve
schváleném rozpočtu města na rok 2016 u běžných výdajů odboru rozvoje města, § 3322
Zachování a obnova kulturních památek jako spoluúčast města Dobrušky při opravě
fasády a nátěru lodi kostela sv. Václava v Dobrušce pro vlastníka nemovitosti
Římskokatolickou farnost – děkanství Dobruška, Kostelní 259, 518 01 Dobruška.
7. Rada města Dobrušky
I) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Nákup CAS 20 pro JSDH Dobruška"
z dotačního programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" spravovaného MV - GŘ HZS ČR,
II) schvaluje udělení plné moci Martinu Pošvářovi, referentu odboru rozvoje města,
k zastupování města Dobrušky při jednáních s MV-GŘ HZS ČR v souvislosti
s vyřizováním žádosti o dotaci na projekt "Nákup CAS 20 pro JSDH Dobruška"
z dotačního programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" a ke všem přímo souvisejícím
úkonům, v přiloženém znění.

8. Rada města Dobrušky
I) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce části ulice Pulická
v Dobrušce. Z hlediska nejnižší nabídkové ceny se nejlépe umístila firma
STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 25932381
s nabídkovou cenou 1.458.334,88 Kč bez DPH.
II) schvaluje dodavatele zakázky Rekonstrukce části ulice Pulická v Dobrušce a uzavření
Smlouvy o dílo v přiloženém znění, s firmou STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 25932381.
III) souhlasí s nezbytným dopravním omezením v ul. Pulická a ul. Opočenská související
s realizací veřejné zakázky Rekonstrukce části ulice Pulická v Dobrušce a za tímto účelem
s vydáním souhlasu pro zhotovitele, kterým je firma STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová
1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 25932381.
9. Rada města Dobrušky schvaluje objednání zpracování projektové dokumentace na úpravu
technologie ČOV pro zachycení prvního dešťového splachu u společnosti IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ 27482782, dle
přiložené cenové nabídky ze dne 17.03.2016 v ceně 68.970 Kč vč. DPH.
10. Rada města Dobrušky schvaluje objednání rychlostního radaru LTI 20/20 TruCAM
u společnosti ATS – TELCOM PRAHA a.s., Trojská 195/88, 171 00 Praha 7,
IČ 61860409, dle přiložené cenové nabídky ze dne 26.02.2016 v ceně do 364.452 Kč vč.
DPH.
11. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu kanalizačního potrubí a
kabelové přípojky NN v pozemku parc. č. 207 v obci Dobruška a k. ú. Běstviny ve
vlastnictví města Dobrušky s XXXXX, trvale bytem XXXXX, v přiloženém znění.
12. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru výpůjčky částí pozemků parc.
č. 1298/2, 1298/5 a 1298/6 v obci a k. ú. Dobruška dle zákresu, který je přílohou č. 13.
13. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 2148/1
v obci a k. ú. Dobruška dle zákresu, který je přílohou č. 14.
14. Rada města Dobrušky schvaluje vyvěšení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 1026/1
v obci Dobruška a k. ú. Domašín u Dobrušky dle zákresu, který je přílohou č. 15.
15. Rada města Dobrušky souhlasí s uzavírkou části městské veřejně přístupné účelové
komunikace na pozemku parc. č. 2904/1 v k. ú. a obci Dobruška za účelem realizace
stavby zpevnění účelové komunikace s tím, že bude zajištěn přístup na sousední
nemovitosti v úseku stavbou zpevnění účelové komunikace nezasažené. Uzavírka bude
Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a životního prostředí, povolena na
období od 20.04.2016 do 31.07.2016, přičemž vlastní práce budou trvat max. 6 týdnů.
Stavebníkem a investorem této stavby je Martin Pavel, IČ 72792388, se sídlem
Laichterova 972, 518 01 Dobruška.
16. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí
č. D994160065 na části pozemků parc. č. 1218, 2763/1, 2764 a 2765 v obci a k. ú.
Dobruška se společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8,
500 03, Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČ 70890005, za účelem realizace stavební
akce „Dobruška, Brtevský potok, úprava koryta, ř. km. 0,050 - 0,310“ v přiloženém
znění.
17. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 1290/18
a 1290/60 v obci a k. ú. Dobruška s XXXXX, trvale bytem XXXXX, v přiloženém znění.

18. Rada města Dobrušky souhlasí s konáním kulturních akcí – hudebních produkcí před
domem čp. 113 na Šubertově náměstí v Dobrušce, které se budou konat vždy v sobotu ve
dnech 07.05.2016, 18.06.2016, 16.07.2016 a 17.09.2016 v době od 16 do 22 hodin. Tyto
kulturní akce pořádá XXXXX, trvale bytem XXXXX. Před kavárnou bude umístěna řada
stolků a židlí pro návštěvníky, u fontány bude malé podium o rozměru 2×3 m pro folk–
rockovou kapelu, mezi podiem a prostorem pro návštěvníky bude zachován případný
průjezd vozidel, dle přiloženého zákresu. Po skončení kulturní akce bude výše uvedený
prostor uklizen. Zároveň rada města souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace
Šubertovo nám. spočívající v konání výše uvedených kulturních akcí.
19. Rada města Dobrušky souhlasí se zasláním dopisu JUDr. Blanky Štěpánové, advokátky,
Komenského čp. 511, Náchod, ohledně vypořádání vlastnictví k pozemkům pod částí
Městského stadionu v Dobrušce JUDr. Ivaně Syrůčkové, advokátce, Plzeňská 4 – Anděl,
150 00 Praha 5, v přiloženém znění.
20. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
30.03.2010 k bytu č. 28 v domě čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce se XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 28 do 31.03.2017.
21. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
08.04.2010 k bytu č. 2 v domě čp. 671 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s manžely
XXXXX, oba trvale bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 2 do
31.03.2017.
22. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
08.04.2010 k bytu č. 26 v domě čp. 812 v ulici Mírová v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 26 do 31.03.2017.
23. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
14.12.2012 k bytu č. 5 v domě čp. 672 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 5 do 31.03.2017.
24. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 15 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
30.06.2010 k bytu č. 30 v domě čp. 813 v Mírové ulici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 30 do 30.06.2016.
25. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
18.12.2015 k bytu č. 11 v domě čp. 690 v ulici Na Příčnici v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 11 do 31.03.2017.
26. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
15.01.2016 k bytu č. 6 v domě čp. 976 v ulici Orlická v Dobrušce s XXXXX, trvale
bytem XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 6 do 31.12.2016.
27. Rada města Dobrušky schvaluje uzavření Dodatku č. 45 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
10.10.2011 k bytu č. 1 v domě čp. 1 v Pulicích v Dobrušce s XXXXX, oba trvale bytem
XXXXX, jímž se prodlužuje doba nájmu bytu č. 1 do 30.04.2016.
28. Rada města Dobrušky byla seznámena se Zápisem z otvírání obálek s nabídkami
účastníků výběrového řízení na pronájem stánku pro provozování rychlého občerstvení na
městském koupališti v Dobrušce vč. pozemku pro umístění venkovního posezení ze dne
16.03.2016 a schvaluje jako vítěze výběrového řízení Michala Holuba, Za Univerzitou
871, 518 01 Dobruška, IČ 76153371.

29. Rada města Dobrušky
I) schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej traktoru žacího (vřetenového) – TORO
(vřetenové sekačky TORO GroundsPro 2000), inv. č. 49040029, v přiloženém znění.
II) jmenuje komisi k otevírání obálek k výběrovému řízení na prodej vřetenové sekačky
TORO GroundsPro 2000 ve složení: Petr Sadovský, místostarosta, Jan Jirák, manažer pro
volnočasové aktivity, Ing. Zdeňka Hanousková, vedoucí OMM.
30. Rada města Dobrušky
I) souhlasí s vyznačením prodejních míst o délce místa 3,5 m na pozemních
komunikacích v ulici Opočenská a v ulici Komenského pro umisťování prodejních stánků
a obdobných zařízení ve dnech 27.05. – 29.05.2016 a ukládá Technickým službám města
Dobrušky provést vyznačení těchto míst do 20.05.2016.
II) schvaluje Podmínky nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť 2016 v přiloženém
znění.
III) pověřuje oddělení majetku města vystavováním Povolení k prodeji zájemcům o
umístění prodejního stánku v ulici Opočenské či Komenského v souladu se schválenými
Podmínkami nájmu prodejního místa – Dobrušská pouť 2016 a rozhodováním o
případném vypovězení jednotlivých nájmů v době jejich trvání. Rada města pověřuje
Ing. Zdeňku Hanouskovou, vedoucí oddělení majetku města, podepisováním těchto
povolení a výpovědí nájmů prodejních míst v době jejich trvání.
31. Rada města Dobrušky
I) schvaluje bezplatné zapůjčení prostor Městského stadionu v Dobrušce, dále 2 ks stanů,
do nich sety stolů a laviček a umístění 1 ks autokontejneru na odpad Klubu malého a
sálového fotbalu F. C. Santus Dobruška, se sídlem Pulická 636, 518 01 Dobruška,
IČ 60884983, na akci „26. ročník Dobrušského poháru ve futsalu“, která se bude konat ve
dnech 16.07. - 17.07.2016. Podmínky zapůjčení si pořadatel domluví přímo s vedením
technických služeb a spotřebovanou elektrickou energii zaplatí ihned po skončení akce
hotově.
II) schvaluje v souladu s OZV č. 5/2014, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení venkovních, veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k
zabezpečení veřejného pořádku, ukončení taneční zábavy pořádané v rámci 26. ročníku
Dobrušského poháru ve futsalu na Městském stadionu v Dobrušce dne 17.07.2016 v 1:30
hodin. Hlavním pořadatelem akce je Klub malého a sálového fotbalu F. C. Santus
Dobruška, se sídlem Pulická 636, 518 01 Dobruška, IČ 60884983.
32. Rada města Dobrušky neschvaluje zapůjčení mobilního pódia a stanu městysu
Častolovice, IČ 00274780, se sídlem Masarykova 10, 517 50 Častolovice, na akci
„Častolovická pouť“, která se bude konat od 17.06. do 19.06.2016 v Častolovicích
z důvodu využití tohoto městského mobiliáře na akci „Vyprošťování osob po dopravní
nehodě“ pořádanou HZS Královéhradeckého kraje dne16.06.2016 v Dobrušce.
33. Rada města Dobrušky schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost
v roce 2016 ve výši 8.000 Kč Sdružení zdravotně postižených Dobruška, se sídlem
Novoměstská 187, 518 01 Dobruška, IČ 26600960, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Dobrušky s tímto subjektem, a to dle vzorové
smlouvy schválené Radou města Dobrušky dne 14.04.2015.
34. Rada města Dobrušky
I) projednala předložené žádosti o dotace z rozpočtu města Dobrušky dle seznamu,
který tvoří přílohu č. 26.
II) doporučuje Zastupitelstvu města Dobrušky rozhodnout o poskytnutí / neposkytnutí
těchto dotací a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s úspěšnými

žadateli dle vzorové Smlouvy o poskytnutí dotace schválené Radou města Dobrušky dne
14.04.2015.
35. Rada města Dobrušky nesouhlasí s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil, že za
osobu užívající byt považuje: XXXXX, trvale bytem XXXXX, užívajícího na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení
Ubytovna Loučky na adrese Mírová 320, 518 01 Dobruška dle § 33a odst. 3 zákona o
pomoci v hmotné nouzi.
36. Rada města Dobrušky nesouhlasí s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil, že za
osobu užívající byt považuje: XXXXX, trvale bytem XXXXX, užívajícího na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení
Ubytovna Loučky na adrese Mírová 320, 518 01 Dobruška dle § 33a odst. 3 zákona o
pomoci v hmotné nouzi.
37. Rada města Dobrušky nesouhlasí s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi určil, že za
osobu užívající byt považuje: XXXXX, trvale bytem XXXXX, užívajícího na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací zařízení na
adrese Solnická 777, 518 01 Dobruška dle § 33a odst. 3 zákona o pomoci v hmotné
nouzi.
38. Rada města Dobrušky pověřuje starostu města Ing. Petra Lžíčaře uzavíráním smluv
souvisejících s kulturní činností města.
39. Rada města Dobrušky odvolává k 24.03.2016 Ing. Mgr. Petra Tojnara z redakční rady
Dobrušského listu a jmenuje Ing. Petra Lžíčaře členem redakční rady Dobrušského listu.
40. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti na Grantový program společnosti Škoda
auto Dopravní bezpečnost v obcích s názvem Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve
vybraných místech Dobrušky a místních částí Domašín, Chábory a Pulice. Celková
předpokládaná hodnota projektu je 183.920 Kč včetně DPH, požadavek na grant je
120.000 Kč (65,25 %) příspěvek města 63.920 Kč (35,75 %).
41. Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti o dotaci z nadačního programu ČEZ
Oranžová hřiště na vybudování work-outového cvičiště na městském stadionu Václava
Šperla v Dobrušce, v přiloženém znění. Celková hodnota investice je 782.773 Kč,
v rámci žádosti je žádáno o příspěvek 390.102 Kč, zbývajících 50,1 % v hodnotě
392.671 Kč uhradí město Dobruška.
42. Rada města Dobrušky schvaluje bezplatnou inzerci v měsíčníku Dobrušský list, v čísle 4
(duben) o velikosti 1/8 strany pro Základní školu Dobruška, se sídlem Pulická 378,
518 01 Dobruška, IČ 75018691. Inzerce bude zaměřená na nabídku přivýdělku za úklid
školních učeben.
43. Rada města Dobrušky odvolává Ing. Petra Lžíčaře z funkce předsedy kulturní komise a
jmenuje zastupitelku Blanku Čiháčkovou předsedou kulturní komise rady města, která
byla zřízena usnesením č. RM 16/01/2014, s platností od 01.04.2016.
44. Rada města Dobrušky odvolává k 31.03.2016 Ing. Mgr. Petra Tojnara z funkce člena
komise pro rozvoj Dobrušky, která byla zřízena usnesením č. RM 16/01/2014.
45. Rada města Dobrušky odvolává k 31.03.2016 Ing. Petra Lžíčaře z funkce člena komise
pro rozvoj Dobrušky, která byla zřízena usnesením č. RM 16/01/2014.

